בס"ד

בנין הסבלנות
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 -נותן מקום לשעה השעה עומדת לו

ברכות דף סד  -א

אמר ר' אבין הלוי כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה
שעה נדחת מפניו מדרבה ורב יוסף .דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים אצטריכא
להו שעתא שלחו להתם סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם שלחו להו סיני קודם
שהכל צריכין למרי חטיא אף על פי כן לא קבל עליו ר' יוסף דאמרי ליה כלדאי
מלכת תרתין שנין מלך רבה עשרין ותרתין שנין מלך רב יוסף תרתין שנין ופלגא
כל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא קרא
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רש"י

הדוחק את השעה .כגון אבשלום שבקש למלוך בחזקה :אצטריכא להו שעתא.
להיות אחד מהם ראש ישיבה .אצטריכא להו גרסי' הוצרכו להם חכמים :סיני.
היו קורין לרב יוסף שהיה בקי בברייתות הרבה :עוקר הרים .לרבה בר נחמני
שהיה מחודד יותר בפלפול :למרי חטיא .למי שקבץ תבואה למכור כלומר למי
שקבץ שמועות :דאמרי ליה כלדאי .לרב יוסף :מלכת תרתין שנין .אמר אם
אמלוך תחלה אמות לסוף שנתים ונדחה מפני השעה ולא אבה למלוך והשעה
עמדה לו שלא הפסיד שנותיו בכך :אומנא לביתיה לא קרא .לא נהג כל אותן
השנים שום צד שררה וכשהיה צריך להקיז דם היה הולך לבית הרופא ולא היה
שולח לבא אליו. :
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.עין איה ברכות שנ

כל אדם המוכן לפעול גדולות הוא חש בנפשו איזה כשרון פנימי לזה ,וזה
הכשרון מעורר אותו לבא למטרתו ,להוציא מן הכח אל הפועל .אבל האדם יוכל
להרגיש את תכונתו ג"כ ע"פ הכנה שיש לו לאיזה מעלה ,אע"פ שלא הוציאה מן
הכח אל הפועל ,אלא שהוא מוכן לזה וצריך ע"ז זמן שיוציא את הכנתו יפה אל
הפועל ,ואז יהי' מוכן למה שהוא חש בנפשו .ע"כ אם יהי' דוחק את השעה ,לבא
למה שחש לה בנפשו הכנה והוא עדיין לא השלים חוקו ,ואז באמת אינו ראוי
עדיין לאותה המעלה ,ע"כ יזדמנו לו על דרכו פגעים ומכשולות .כי בהשגחת

השם ית' ישמר הכלל מהנהגה שאינה הגונה להם ,אבל הנדחה מפני השעה,
הוא מרגיש שהוא אמנם מוכן לפעול ולהנהיג ,אבל עם זה חושד א"ע שהרגשתו
בעצמו באה לו בגלל תכונת נפשו בתור הכנה ,ושמא עדיין לא השלים חק
ההכנה ההיא להוציאה אל הפועל כראוי ,הוא יוסיף שלימות ]וקרוב[ לשלמותו,
כן תרבה אושרה של הנהגתו להצלחת הרבים ,ותהי' שעה עומדת לו ,כי הדבר
המוכן לרבים יצלח בחפץ ד' ,ועין השגחתו הגדולה מאד בענין כללי עוד ביתר
שאת מענין פרטי
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אֵ ין ּדַ ְרּכֹו ְלי ַעֵ ץ אֶ ת הָ ָאדָ ם ו ְ ִלגְזר עָ לָיו ּבְדַ ו ְקָ א ׁשֶ ּיַעֲ ׂשֶ ה ּדַ ו ְקָ א ּכְמֹו ׁשֶ הּוא מְ ַצּוֶה ַרק הּוא מְ י ַעֲ צֹו ּבְדֶ ֶרְך עֵ צָה
טֹובָה אִ ם י ַעֲ ׂשֶ ה י ַעֲ ׂשֶ ה ו ְאִ ם לָאו לָאוַ .אף עַ ל ּפִ י ׁשֶ ְרצֹונֹו ׁשֶ ּיַעֲ ׂשֶ ה ּכְָך ַאף עַ ל ִּפי כֵן אֵ ין ּדַ ְרּכֹו לִדְ ח ֹק עַ ל ׁשּום
ּדָ בָר ׁשֶ ּיִהְ י ֶה ּדַ ו ְקָ א ּכְָך אֶ ּלָא אִ ם י ִהְ י ֶה י ִהְ י ֶה ו ְאִ ם לָאו לָאו .וְי ֵׁש לִי ּכַּמָ ה טְ עָ מִ ים עַ ל זֶהּ .גַם אֲ נִי יֹודֵ עַ ׁ ,שֶ ּכָל
טֹובֹות עֹולָם הַ ּזֶה אֵ ין טֹובָתֹו ׁשְ לֵמָ ה וְכָל טֹובָה מִ ּטֹובֹות עֹולָם הַ ּזֶה מֻ כ ְָרח ׁשֶ ּיִתְ ַּג ְלּגֵל מִ ּמֶ ּנָה אֵ יזֶה ּדָ בָר
ׁשֶ אֵ ינֹו טֹובּ .כִי אִ י אֶ פְ ׁשָ ר ׁשֶ ּיִהְ יּו טֹובֹות עֹולָם הַ ּזֶה ׁשְ לֵמֹות ְלגַמְ ֵרי עַ ל ּכֵן אֵ ינֹו רֹוצֶה ִלגְזר וְלִדְ ח ֹק אֶ ת
הָ ָאדָ ם ׁשֶ ּיַעֲ ׂשֶ ה ּדַ ו ְקָ א ּכ ְִרצֹונֹו ּפֶ ן ּבַּסֹוףּ ,כְׁשֶ ּיִתְ ַּג ְלּגֵל אֵ יזֶה ּדָ בָר לא טֹוב מִ ּזֶה י ִתְ ַרעֵ ם עָ לָיו ׁשֶ עַ ל י ְדֵ י עֲ צָתֹו
ּבָא לֹו זאת .וְכֵן ְּבכָל ּדָ בָר אֵ ינֹו ּדֹוחֵ ק אֶ ת הַ ּׁשָ עָ ה ׁשֶ ּיִהְ י ֶה ּדַ ו ְקָ א ּכְָך .ו ַאֲ ִפיּלּו עַ ל הַ מְ ׁשָ ֵרת אֵ ינֹו י ָכֹול לְדָ חְ קֹו
ׁשֶ ּיַעֲ ׂשֶ ה ּדַ ו ְקָ א ּתֵ כֶף אֶ ת מַ ה ׁשֶ ּצ ִָריְך לַעֲ ׂשֹות .ו ְָאמַ ר ָאז ּבִתְ חִ ּלַת ׂשִ יחָ ה זאת ,אֲ נִי חָ זָק ְּבכָל הַ ּדְ ב ִָרים ׁשֶ ּלִי.
ּכִי ְּבכָל ּדָ בָר ו ְדָ בָר מֵ הַ ּדְ ב ִָרים ׁשֶ ּלִי י ֵׁש לִי ּכַּמָ ה טְ עָ מִ ים .וְגַם ָּבזֶה אֲ נִי חָ זָק מְ אד מַ ה ּׁשֶ אֵ ינִי ּגֹוזֵר עַ ל הָ ָאדָ ם
ׁשֶ ּיַעֲ ׂשֶ ה ּדַ ו ְקָ א ו ְכּו' ַּכּנַ"ל ּכִי י ֵׁש לִי ּכַּמָ ה טְ עָ מִ ים עַ ל זֶה וְגַם אֲ נִי יֹודֵ עַ ׁשֶ ּכָל טֹובֹות עֹולָם הַ ּזֶה ו ְכּו' ַּכּנִ ְזּכָר
לְעֵ יל
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מִ י ׁשֶ רֹוצֶה לִיׁשן ו ְאֵ ינֹו י ָכֹול לִיׁשן הָ עֵ צָה ָלזֶה ְלבַל לְהַ כ ְִריחַ עַ צְמֹו ּכָל ּכְָך לִיׁשןּ .כִי ּכָל מַ ה ּׁשֶ ּמַ כ ְִריחַ עַ צְמֹו
יֹותֵ ר לִיׁשן מִ תְ ַּגּבֵר עָ לָיו ּבְיֹותֵ ר מְ נִיעֹות הַ ּׁשֵ נָה .ו ְעִ נְי ָן זֶה ּגַם ְּבכָל הַ ּדְ ב ִָרים ׁשֶ ּבָעֹולָם ִל ְבלִי לְהַ כ ְִריחַ עַ צְמֹו
ּבְיֹותֵ רּ .כִי ּכָל מַ ה ּׁשֶ ּמַ כ ְִריחִ ין עַ צְמֹו ּבְיֹותֵ ר לְאֵ יזֶה ּדָ בָר מִ תְ ַּגּבֵר עָ לָיו ּבְיֹותֵ ר הַ הֶ פֶ ְך ּדַ י ְקָ א .ו ַאֲ פִ יּלּו ּבַעֲ בֹודַ ת
הַ ּׁשֵ ם צ ְִריכִין ִל ְפעָ מִ ים זאת ִל ְבלִי לְהַ כ ְִריחַ עַ צְמֹו יֹותֵ ר מִ ּדַ י ַאף עַ ל ּפִ י ׁשֶ ּבֶאֱ מֶ ת צ ְִריכִין לִהְ יֹות ז ִָריז ּגָדֹול
מְ אד לְקַ ּדֵ ׁש עַ צְמֹו ּכ ָָראּוי ו ְ ִלזְּכֹות לַעֲ בֹודַ ת הַ ּׁשֵ ם ּבִׁשְ לֵמּות ּבִמְ הִ ירּות ּגָדֹול ו ְָאסּור לְהַ ּנִיחַ מִ ּיֹום לַחֲ בֵרֹו ְּכלָל,
ּכִי אֵ ין הָ עֹולָם עֹומֵ ד ְּכלָל אֲ פִ יּלּו ּכְהֶ ֶרף עַ י ִן ו ְעַ ל ּכֵן ּכָל מַ ה ּׁשֶ ּיְכֹולִין לְהִ תְ ַּגּבֵר לַעֲ ׂשֹות אֵ יזֶה ּדָ בָר ּבַעֲ בֹודַ ת ה'
צ ְִריכִין לַעֲ ׂשֹותֹו מִ ּיָד ּדַ י ְקָ א ְּבלִי אִ חּור ו ְעִ ּכּוב ְּכלָל ,אֲ פִ יּלּו ֶרגַע ַאחַ ת ּכִי מִ י יֹודֵ עַ ּכַּמָ ה מְ נִיעֹות ו ְעִ ּכּובִים
ו ְהִ ְר ִ
הּורים י ִהְ י ֶה לֹו ּבַּׁשָ עָ ה הָ ַאחֶ ֶרת ּכִי אֵ ין לְהָ ָאדָ ם ּבְעֹולָמֹו ּכִי אִ ם אֹותָ ּה הַ ּׁשָ עָ ה ו ְאֹותָ ּה הָ ֶרגַע ִּב ְלבַדַ .אף
עַ ל ּפִ י כֵן לִפְ עָ מִ ים ּכְׁשֶ רֹואִ ין ׁשֶ ּמִ תְ ַּגּב ְִרין ּומַ כ ְִריחִ ין עַ צְמֹו לְאֵ יזֶה ּדָ בָר ו ְאֵ ינֹו עֹולֶה ְּבי ָדֹו .צ ְִריכִין לִפְ עָ מִ ים
לְהַ מְ ּתִ ין ו ְ ִל ְבלִי לִּפל ּבְדַ עְ ּתֹו מִ ּזֶה ו ְ ִל ְבלִי ְל ַב ְלּבֵל ּדַ עְ ּתֹו ְּכלָל ּבַּמֶ ה ׁשֶ אֵ ינֹו זֹוכֶה לְאֹותֹו הַ ּדָ בָר .וְי ַמְ ּתִ ין קְ צָת עַ ד
ׁשֶ ּתָ בֹוא עִ ּתֹו .ו ְאִ י אֶ פְׁשָ ר ְלבָאֵ ר ּדָ בָר זֶה ִּבכְתָ ב ְּכלָל .ו ְַרּבֵנּו ִזכְרֹונֹו ִלב ְָרכָה הָ י ָה ּבְדָ בָר זֶה חִ ּדּוׁש נִפְ לָא
מְ אד ּכִי הָ י ָה ז ִָריז ּבְתַ ְכלִית הַ ּז ְִריזּות ׁשֶ ּלא הָ י ָה ּדֻ גְמָ תֹו ּבָעֹולָם וְכָל ּדָ בָר ׁשֶ הָ י ָה צ ִָריְך לַעֲ ׂשֹות אֲ פִ יּלּו ּבְעִ נְיְנֵי
עֲ בֹודֹות ּגַׁשְ מִ ּיֹות ׁשֶ הֵ ם צ ְָרכֵי הָ ָאדָ ם הָ י ָה עֹוׂשֵ הּו ִּבז ְִריזּות נִפְ לָא מִ ּיָד ּדַ י ְקָ א מִ ּכָל ׁשֶ ּכֵן ּבַעֲ בֹודַ ת הַ ּׁשֵ ם .ו ְַאף
עַ ל ּפִ י כֵן הָ י ָה מָ תּון ּגָדֹול ּכְׁשֶ ָרָאה ׁשֶ אֵ ינֹו עֹולֶה ְּבי ָדֹו הָ י ָה מָ תּון מָ תּוןַ .רק ׁשֶ ּצ ְִריכִין לְהִ תְ ּגַעְ ּגֵעַ ו ְ ִלכְס ֹף
לְהַ ּׁשֵ ם י ִתְ ּב ַָרְך ּתָ מִ יד ּגַם ּבָעֵ ת ׁשֶ אֵ ין עֹולֶה ְּבי ָדֹו עֲ בֹודַ ת הַ ּׁשֵ ם ּכ ָָראּוי .ו ְ ִל ְבלִי ְלי ַאֵ ׁש עַ צְמֹו ְּכלָל מִ ּׁשּום ּדָ בָר.
ו ְתֵ כֶף ּכְׁשֶ הַ ּׁשֵ ם י ִתְ ּב ַָרְך עֹוזֵר ו ְהּוא י ָכֹול לַחְ טף אֵ יזֶה ּדָ בָר ׁשֶ ּבִקְ דֻ ּׁשָ ה י ַעֲ ׂשֵ הּו מִ ּיָד ִּבז ְִריזּות ּגָדֹול .ו ְאִ י אֶ פְ ׁשָ ר
ְלבָאֵ ר ּדָ בָר זֶה ִּבכְתָ ב .ו ְהַ ּמַ ׂשְ ּכִיל הֶ חָ פֵ ץ ּבֶאֱ מֶ ת יָבִין מִ ּזֶה קְ צָת עֵ צֹות לַעֲ בֹודַ ת ה'
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ָאמַ ר ׁשֶ ּמַ ה ּׁשֶ הַ מְ לַּמְ דִ ים ּדֹוחֲ קִ ים אֶ ת הַ ּתִ ינֹוק ּבְיֹותֵ ר עַ ל י ְדֵ י זֶה אֵ ינֹו יֹודֵ עַ הַ ּתִ ינֹוק ְּכלָלַ .רק צ ְִריכִין לִהְ יֹות
אָ ּמָ ן ּגָדֹול ָּבזֶה ְללַּמֵ ד אֶ ת הַ ּתִ ינֹוק ּבְהַ דְ ָרגָה ְּבלִי אִ ּיּום הַ ְרּבֵה ּו ְבלִי ּדחַ ק יֹותֵ ר ו ְעַ ל י ְדֵ י זֶה י ִתְ ּפס יֹותֵ ר ְּבנָקֵ ל.
ּכִי ָאמַ ר ׁשֶ הַ מְ לַּמֵ ד חֹוזֵר עִ ם הַ ּתִ ינֹוק ו ְאֹומֵ ר לֹו זְכר זְכרִּ ,בלְׁשֹון אַ ׁשְ ְּכנַז גִידֶ ענְק זֶ'ע גִידֶ ענְק זֶ'ע .ו ְאִ ם הָ י ָה
חֹוזֵר עִ ּמֹו מְ עַ ט ְּבנָקֵ לְּ ,בו ַּדַ אי הָ י ָה ּתֹופֵס הַ ּדָ בָר הֵ יטֵ ב ו ְהָ י ָה זֹוכְרֹו אַ ְך ַאחַ ר ּכְָך חֹוזֵר עִ ּמֹו ּכָל ּכְָך ו ְאֹומֵ ר לֹו
ּכַּמָ ה ּפְ עָ מִ ים זְכר זְכר עַ ד ׁשֶ ַאחַ ר ּכְָך ּכְׁשֶ ּׁשֹואֲ לִין הַ ּתִ ינֹוק הַ ּפֵרּוׁש ׁשֶ ל אֹותֹו הַ ּמִ קְ ָרא יּוכַל לִהְ יֹות ׁשֶ ּיָׁשִ יב
הַ ּתִ ינֹוק ׁשֶ ּפֵ רּוׁשֹו ּגִידֶ ענְק זֶעּ .כִי הַ ּתִ ינֹוק סֹובֵר ׁשֶ אֵ ּלּו הַ ּתֵ בֹות הֵ ם הַ ּלַעַ ז ׁשֶ ל הַ ּמִ קְ ָראּ .כִי ָּבזֶה ׁשֶ ּדֹוחֲ קִ ין אֶ ת
הַ ּתִ ינֹוק הַ ְרּבֵהָּ ,בזֶה מְ ַב ְל ְּבלִין אֹותֹו ְלגַמְ ֵרי ו ְאִ י אֶ פְׁשָ ר ְלבָאֵ ר הַ ּדָ בָר הַ ּזֶה ו ְהּוא ּבָרּור לַּמַ ׂשְ ּכִיל ,וְנִצ ְָרְך מְ אד
לַמְ לַּמְ דִ ים וְכֵן ְלכַּמָ ה עִ נְיָנִיםּ .כִי זֶה הּוא ְּכלָל ּגָדֹול ׁשֶ ּלא לִדְ ח ֹק עַ צְמֹו ְּביֹותֵ ר עַ ל ׁשּום ּדָ בָר ַרק ּבְהַ דְ ָרגָה
ּובְמִ ּתֹון ו ְאִ י אֶ פְׁשָ ר ְלבָאֵ ר ּכָל זֶה ְּכלָלּ .ומַ עֲ ׂשֶ ה ׁשֶ הָ י ָה ּכְָך הָ י ָה ׁשֶ ּתִ ינֹוק אֶ חָ ד הֹולִיכֹו ָאבִיו ל ְַרּבֵנּו ִזכְרֹונֹו
ִלב ְָרכָה וְלִּמֵ ד אֹותֹו ְּבכָל הַ ּדֶ ֶרְך ׁשֶ ּכַאֲ ׁשֶ ר י ִּתְ נּו לֹו מַ ׁשְ קֶ ה לִׁשְ ּתֹות ׁשֶ ּיאמַ ר סַ ב ְִרי מָ ָרנַן ו ְַר ָּבנָן ו ְכּו' ו ְחָ זַר עִ ּמֹו
הַ ְרּבֵה הַ ְרּבֵה מְ אד לְמַ עַ ן יִזְּכר הֵ יטֵ ב ו ְלא י ִתְ ַּב ְלּבֵלַ .אחַ ר ּכְָך ּכְׁשֶ ּבָא הַ ּתִ ינֹוק ל ְַרּבֵנּו ִזכְרֹונֹו ִלב ְָרכָה ו ְהִ תְ חִ יל
לֹומַ ר סַ ב ְִרי לא הָ י ָה י ָכֹול לֹומַ ר ְּכלָל וְנִתְ ַּב ְלּבֵל מְ אד .עָ נָה ַרּבֵנּו ִזכְרֹונֹו ִלב ְָרכָה ו ְָאמַ ר לְָאבִיו אַ ּתֶ ם ְּבו ַּדַ אי
לִּמַ דְ ּתֶ ם עִ ּמֹו הַ ְרּבֵה ו ְהִ ְכּבַדְ ּתֶ ם עָ לָיו מְ אד ׁשֶ ּיִזְּכר לֹומַ ר סַ ב ְִרי ו ְכּו' ּכַּסֵ דֶ ר ּובִׁשְ בִיל זֶה אֵ ינֹו י ָכֹול עַ כְׁשָ ו לֹומַ ר
ְּכלּום אִ ם לא הֱ י ִיתֶ ם חֹוז ְִרים ּכָל ּכְָךְּ ,בו ַּדַ אי הָ י ָה י ָכֹול לֹומַ ר ּכ ָָראּוי .ו ְָאז ָאמַ ר ַרּבֵנּו ִזכְרֹונֹו ִלב ְָרכָה עִ נְי ָן
הַ ּׂשִ יחָ ה הַ ּנַ"ל
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מֵ עִ נְי ַן הַ הּוסְ טׁ ,שֶ הָ י ָה רֹוצֶה לְהַ עֲ לֹות לֵחָ ה ּבִׁשְ עַ ת הַ הּוסְ ט ,ו ְלא הָ י ָה י ָכֹול .ו ְלא הִ כ ְִריחַ עַ צְמֹו ָלזֶה הַ ְרּבֵה.
ַאחַ ר ּכְָך לְאֵ יזֶה ׁשָ עָ ה קַ ּלָה הֶ עֱ לָה הַ ּלֵחָ ה מֵ אֵ לָיו ְּבנָקֵ ל ו ְָאנכִי עָ מַ דְ ּתִ י לְפָ נָיו .עָ נָה ו ְָאמַ ר אֵ לַי אֲ פִ יּלּו מִ ּזאת
י ְכֹולִין ל ְִראֹות ׁשֶ אִ י אֶ פְ ׁשָ ר לְהַ כ ְִריחַ עַ צְמֹו הַ ְרּבֵה עַ ל ׁשּום ּדָ בָרּ .כִי הֲ לא ּבִתְ חִ ּלָה לא י ָכלְּתִ י לְהַ עֲ לֹות הַ ּלֵחָ ה
אֲ בָל הָ י ִיתִ י ׁשֹוקֵ ט וְנָח ו ְלא הִ כ ְַרחְ ּתִ י עַ צְמִ י לְהַ עֲ לֹות ּדַ י ְקָ א ו ְַאחַ ר ּכְָך עָ לְתָ ה מֵ אֵ לֶיהָ  .ו ְָרמַ ז לִי ּבִתְ נּועֹותָ יו
הַ ּקְ דֹוׁשֹות ׁשֶ ּכְמֹו כֵן הּוא ְּבכָל ּדָ בָר ׁשֶ אֵ ין צ ְִריכִין לַעֲ מד עַ ל ׁשּום ּדָ בָר ׁשֶ ּיִהְ י ֶה ּדַ י ְקָ א ּכֵן ּכְמֹו ׁשֶ רֹוצֶה ַאף עַ ל
ּפִ י ׁשֶ רֹוצֶה ּדָ בָר ׁשֶ ּבִקְ דֻ ּׁשָ ה ּבֶאֱ מֶ תַ .רק אִ ם י ָכֹול לַעֲ ׂשֹות ּתֵ כֶף ּומִ ּיָד מַ ה ּטֹוב לַעֲ ׂשֹות ּדַ י ְקָ א ּתֵ כֶף ּכִי ּדָ בָר
ׁשֶ ּבִקְ דֻ ּׁשָ ה ָאסּור לִדְ חֹות אֲ פִ יּלּו ֶרגַע ַאחַ ת ַרק ְלז ֵָרז עַ צְמֹו לַעֲ ׂשֹות ִּבז ְִריזּות ּגָדֹול ּתֵ כֶף ּומִ ּיָד ּדַ י ְקָ א .אַ ְך אִ ם
ַאף עַ ל ּפִ י כֵן לא י ָכל לַעֲ ׂשֹות ּתֵ כֶף ַאל יְבַהֲ לּוהּו ַרעְ יֹונָיו וְי ִׁשְ קט וְי ָנּוחַ ו ִיצַּפֶה לִיׁשּועֹות ד' וְי ִתְ לֶה עֵ ינָיו לַּמָ רֹום
אּולַי י ִ ְזּכֶה ָלזֶה .ו ְעַ ל ִּפי רב י ַעַ ז ְֵרהּו הַ ּׁשֵ ם י ִתְ ּב ַָרְך ַאחַ ר ּכְָך ִלגְמר ְּבנָקֵ ל מַ ה ּׁשֶ רֹוצֶה .וְי ֵׁש ּבְעִ נְי ָן זֶה ׂשִ יחֹות
קְ דֹוׁשֹות הַ ְרּבֵה אַ ְך אִ י אֶ פְׁשָ ר ְלבָאֵ ר זאת ִּבכְתָ ב הֵ יטֵ ב

